Svaz národní házené
DISCIPLINÁRNÍ ÚSEK STK

Rozhodnutí DÚ STK SNH č. 19/2015-16 ze dne 29.4.2016

DÚ STK SNH trestá na základě oznámení sekretáře, dle DŘ – ST – Oddíl B – kolektivy, čl. 8 - Za
nezaplacení uloženého peněžitého trestu všech druhů v předepsaném termínu, níže uvedené
oddíly.
2. liga muži „B“
TJ Sokol Kokory
2. liga ženy „A“
Baník Most NH
2. liga ženy „B“
TJ Stará Ves n/O.
trestem - 1. případ – důtka a vyhlášení náhradního termínu plnění ( do 9.5.2016 )
Zároveň DÚ STK vyhlašuje, pokud finanční částka uvedená v Rozh. DÚ č. 17/2015-16 ze dne
14.4.2016 nebude do uvedeného data poukázána na účet SNH budou oddíly potrestány dle DŘ –
ST – Oddíl B – kolektivy, čl. 8
Trestem – 2. případ – pokuta oddílu – 1 000 Kč

Odůvodnění: Zástupci jmenovaných oddílů se nezúčastnili „ Semináře ligových trenérů“ , který
pořádala Trenérská rada dne 2.4.2016 v Praze. Tímto svým jednáním porušili usnesení VV č.
22/2004, písm. e). Což bylo avizované v „ Pozvánce na seminář ligových trenérů .
Zároveň vás žádám o dodržení lhůty 8 dnů pro uhrazení finanční částky dle SŘ, oddíl IV. –
všeobecné povinnosti účastníků soutěží, čl. 20, písm. e. - peněžní plnění všeho druhu uložené
řídicím orgánem provádět ihned, nejpozději do 8 dnů po obdržení zprávy, potvrzení nebo výpis o
zaplacení zaslat orgánu, který peněžní plnění uložil.
Poučení: Proti rozhodnutí DK SNH lze podat námitku dle Disciplinárního řádu- Námitky a odvolání
dle čl. 1, odst.1, 1.1, čl. 3, odst. 3.2,3.3.
______________________________________________________________________________
DÚ STK SNH trestá vedoucího družstva oddílu – TJ Plzeň Újezd – Počátecký Pavel, č. reg. 6039, dle DŘ
– ST oddíl A jednotlivci, čl.5, písm. a) Za nedostatečné plnění funkce kapitána či vedoucího družstva
vyplývajících ze SŘ a pravidel NH.
1. případ – důtka
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Odůvodnění: Jmenovaný jako vedoucí družstva TJ Plzeň Újezd, dne 24.4.2016 v utkání č. 96, mezi družstvy
TJ DIOSS Nýřany – TJ Plzeň Újezd, rozh. Sýkora Tomáš, nevyplnil v zápise o utkání údaj v oddíle B – hosté,
název hostujícího celku.
Poučení: Proti rozhodnutí DK STK SNH lze podat námitku dle Disciplinárního řádu- Námitky a odvolání dle
čl. 1, odst.1, 1.1, čl. 3, odst. 3.2,3.3.

Předseda DÚ STK SNH
Holý Jaroslav
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